




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

04 Εισαγωγή στην 

ΕΕ αποκατάσταση 

10 ιστορικών κτιρίων 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Διδακτική Ομάδα 

Αρακαδάκη Μαρία 

Δούση Μαρία 

Λεφάκη Στυλιανή 

Κωτσόπουλος Σοφοκλής 

Διδάσκων – Ακαδ. 

υπότροφος 

Απότσος Σταύρος 

Γκούντα Σόνια 

Υποψήφιοι Διδάκτορες ΑΠΘ 

Μούρτος Ιωάννης 

Σιναμίδης Ιορδάνης 

 

Ομάδα 34 

Γέροντας Μάριος 

Ίτσκος Κωνσταντίνος 

Καλούμνεος Δημήτριος 

Καρανικόλα Χρυσούλα 

Χατζησιδέρη Μαρία Ιωάννα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



1.2.1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ 

Στο βορειοδυτικό τμήμα της Μακεδονίας και συγκεκριμένα 

στα σύνορα με την Αλβανία συναντάμε δυο γραφικές 

λίμνες, τη μικρή και τη μεγάλη Πρέσπα1 και την ομώνυμη 

γύρω περιοχή. Κοντά στις λίμνες υπάρχουν αξιόλογοι 

παραδοσιακοί οικισμοί, οι 

σπουδαιότεροι από τους 

οποίους είναι ο άγιος 

Γερμανός, οι Ψαράδες, ο 

Λαιμός, η Καλλιθέα, οι 

Καρυές και το Βροντερό. 

Οι Πρέσπες ανήκουν στο 

νομό Φλώρινας. Στην 

περιοχή μας οδηγούν δυο 

δρόμοι, ο ένας από τη 

Φλώρινα και ο άλλος από 

την Καστοριά.  

Περιμετρικά, σε μικρές 

αποστάσεις από τις όχθες ορθώνονται τρεις ανεξάρτητοι 

μεταξύ τους ορεινοί ψηλοί όγκοι, που σχηματίζουν μια 

υψίπεδη λιμνολεκάνη. Οι δύο λίμνες επικοινωνούν μεταξύ 

τους με ένα μικρό κανάλι και η περιοχή έχει χαρακτηριστεί 

ως «εθνικός δρυμός». 

 

Η περιοχή κατοικείται από την προϊστορική εποχή. 

Χρονολογικά έχουν κατοικήσει οι: Φρύγες, Μακεδονικά 

φύλλα, Ρωμαίοι. Σλάβικες επιδρομές προκάλεσαν αρκετές 

καταστροφές στην περιοχή. Από την δεύτερη δεκαετία του 

11ου αι. η περιοχή των Πρεσπών επανεντάσσεται στην 

Βυζαντινή επικράτεια. Από τα τέλη του 14ου αι. βρίσκονται 

κάτω από Οθωμανική κυριαρχία και αποτελείται από 

πολυάριθμα εύφορα χωριά. Τις τελευταίες δεκαετίες του 

19ου αι. παρατηρούνται τοπικές επαναστάσεις. Το 1912 

προσαρτίζεται στο ελληνικό κράτος. Μέχρι το 1940 

γνώρισε μεγάλη οικονομική  

______________________________________________________ 

1Η προέλευση και η σημασία του ονόματος Πρέσπα παραμένει 

ανεξακρίβωτη.  

 

 

ανάπτυξη και δημογραφική αύξηση που είχε ως 

αποτέλεσμα την ανέγερση πολλών κατοικιών. Την 

δεκαετία του 1940 η περιοχή πέρασε δύσκολα χρόνια, 

εγκαταλείφθηκε και ερημώθηκε. Μετά το 1951 το κράτος 

μετέφερε Βλάχους εποίκους από την ήπειρο και τους 

έδωσε σπίτια και χωράφια, χωρίς όμως ποτέ να φτάσει 

την προπολεμική άνθηση της. 

 

"τοπογραφικό Αγίου Γερμανού" 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Σχετικά με την ίδρυση των οικισμών δεν υπάρχουν 

τεκμηριωμένα στοιχεία. Οι ντόπιοι, βασισμένοι στην 

προφορική παράδοση, πιστεύουν ότι κάποτε όλοι οι 

οικισμοί βρίσκονταν διπλά στις λίμνες . Διάφορες αίτιες, 

όπως η ελονοσία που μάστιζε την περιοχή, το ανέβασμα 

της στάθμης των νερών, η κατάληψη των ευφόρων 

χωραφιών από τους τούρκους, καθώς και λόγοι άμυνας 

ανάγκασαν τους κάτοικους, άγνωστο το πότε, να 

μετακινηθούν σε υψηλότερες ή πιο απομονωμένες 

περιοχές. Υποθέτουμε, με βάση ορισμένα ιστορικά 

τεκμήρια, ότι οι μετακινήσεις αυτές έγιναν σταδιακά στα 

χρόνια της τουρκοκρατίας. 

 

 

 

Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, 

οργανωμένοι σε πάτριες (zadruga). Εγκαταστάθηκαν σε 

νέες τοποθεσίες, συνήθως δίπλα σε ρέματα και περιοχές 

απομακρυσμένες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στον 

Άγιο Γερμανό έχουμε δώδεκα πατριές, οι χώροι 

εγκατάστασης των οποίων εξελίχθηκαν στις δώδεκα 

ομώνυμες γειτονίες από τις οποίες αποτελείται και σήμερα 

το χωριό. 

 

"μέρος οικισμού Αγίου Γερμανού με θέα τη λίμνη" 

Μέσα στο 19ο αιώνα οι οικισμοί αρχίζουν να 

οριστικοποιούν τη μορφή τους με το χτίσιμο, γύρω από 

τα παλιά μονόχρωμα κτίσματα, μεγάλων σπιτιών, 

συνήθως στον τύπο του πλατυμέτωπου με χαγιάτι και 

σπανιότερα στον τύπο Γ. Τη μορφή αυτή, με κάποιες 

αλλαγές, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, θα 

κρατήσουν μέχρι τις μέρες μας. Ο χαρακτήρας τους, είναι 

ο γνωστός των γεωργικών και κτηνοτροφικών οικισμών, 

με ελεύθερη αραιή χωρομέτρηση των κτισμάτων και 

δυναμική ανάπτυξη, με συνεχή κάλυψη των εκάστοτε 

αναγκών χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό. Το χτίσιμο 

καινούριων σπιτιών γινόταν αρχικά μέσα στους 

ελευθέρους χώρους τος οικοπέδου της "πατριάς"2. 

Αργότερα, έχτιζαν στη θέση παλιών σπιτιών που 

κατεδαφίζονταν ή στην περιφέρεια του αρχικού πυρήνα 

των οικισμών (Ψαράδες, Καλλιθέα, Καρυές) και κατά 

 "χάρτης της Πρέσπας" 



μήκος δρόμων που οδηγούσαν σε χώρους εργασίας 

(Άγιος Γερμανός) ή που συνέδεαν χωριά μεταξύ τους 

(Λαιμός, Άγιος Γερμανός). Οι παραλίμνιοι οικισμοί 

(Ψαράδες, Μικρολίμνη, Άγιος Αχίλλειος) αναπτυχθήκαν 

γραμμικά κατά μήκος της όχθης της λίμνης. Οι υπόλοιποι 

έχουν τυχαίο σχήμα ανάλογα με τη μορφολογία του 

εδάφους. Στην περίμετρο των οικισμών βρίσκονται οι 

στάβλοι και τα μαντριά. Η διάταξη των κτισμάτων μέσα 

στον οικισμό, δεν έχει πάντα σχέση με τον καλό (νότιο) 

προσανατολισμό. Σχετίζεται περισσότερο με την κλίση 

τος εδάφους και τη θέα προς τις λίμνες ή προς το χώρο 

εργασίας. 

 

"μέρος οικισμού Αγίου Γερμανού" 

 

Έτσι, τα πλατυμέτωπα σπίτια τοποθετούνται παράλληλα 

με την κλίση του εδάφους. Ωστόσο, δεν είναι σπάνιες οι 

περιπτώσεις που η στενότητα του χώρου στο κέντρο των 

οικισμών οδήγησε στην τοποθέτηση των σπιτιών κάθετα 

στην κλίση.  

 

______________________________________________________  

2Οι δώδεκα "πατριές” του Αγίου Γερμανού είναι: Δαμολέοι, 

Διακοπουλέοι, Νικοπουλέοι, παιολιδιδες, Βλαχοπουλέοι, 

Μαντζοπουλέοι, Καιδέοι, Νταρλέοι, Καρουλέοι, Γελμισίδες, 

Παπαδοπουλέοι και Επιτηπουλέοι. Οι πληροφορίες για τις "πατριές” 

καθώς και η υπόδειξη της θέσης των μαχαλάδων δοθήκαν από τον 

Χρήστο Δαμολή. 

Οι οικισμοί δεν έχουν οχυρωματικό χαρακτήρα, όμως τα 

σπίτια μαζί με τα προσχτίσματα και τους μαντρότοιχους 

αποτελούσαν κλειστές μονάδες. Οι δρόμοι, εκτός από 

ελάχιστους, βασικούς που καταλήγουν στην πλατεία ή 

διασχίζουν τον οικισμό, είναι αρκετά ακανόνιστοι, με 

μεταβλητό πλάτος, και ορίζονται από τα χτίσματα και 

τους μαντρότοιχους. Σπάνια είναι λιθόστρωτοι. 

Η πλατεία, η οποία συγκεντρώνει τις κοινόχρηστες 

λειτουργίες, δε βρίσκεται πάντα στο κέντρο του χωριού και 

συνήθως δε διαθέτει πλακοστρώσεις, εκκλησία η βρύση. 

Τις περισσότερες φορές η εκκλησιά είναι κοιμητήρια και γι' 

αυτό βρίσκεται έξω από το χωριό. 

 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 

Αρχικά ο οικισμός περιοριζόταν ανάμεσα στα δυο 

ρέματα. Αργότερα επεκτάθηκε δυτικά προς το Λαιμό, και 

ανατολικά, σχηματίζοντας το Γυφτομαχαλά. 

 

 

 

 

 

"διάγραμμα μορφολογίας εδάφους και χωροθέτησης οικισμού" 

 
"μέρος οικισμού Αγίου Γερμανού" 

 

 

"παραδοσιακές κατασκευές" 

 

 

"παραδοσιακές κατοικίες” 



1.2.2 ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, καθώς η Πρέσπα έχει 

αναδειχθεί σε περιοχή διεθνούς ενδιαφέροντος, 

ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εναλλακτικών 

οικονομικών δραστηριοτήτων και μορφών τουρισμού και 

προσελκύοντας όλο και περισσότερους επισκέπτες, 

υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις δημογραφικής 

ανάκαμψης. 

Τα όρια του Δήμου Πρεσπών περιλαμβάνουν σήμερα 17 

κατοικούμενους και 6 ερειπωμένους οικισμούς. Οι 

περισσότεροι οικισμοί βρίσκονται στο λεκανοπέδιο των 

Πρεσπών και έχουν αναπτυχθεί σε οπτική επαφή είτε με τις 

δύο λίμνες, είτε παραλίμνια (Μικρολίμνη, Άγιος Αχίλλειος, 

Ψαράδες) είτε στους πρόποδες του Βαρνούντα (όπως η 

Καλλιθέα ή ο Άγιος Γερμανός) με εξαίρεση το 

αποκλειστικά ορεινό Βροντερό. Εκτός της λεκάνης των 

λιμνών βρίσκουμε τα χωριά της κοιλάδας των Κορεστείων 

(Πράσινο, Τρίγωνο) καθώς και το Πισοδέρι στο ορεινό 

πέρασμα της Βίγλας. 

 

"διάγραμμα δομημένου - αδόμητου" 

Μέχρι τις πρόσφατες δεκαετίες, στο σύνολο των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων στα χωριά των Πρεσπών 

-τόσο στη γεωργία και τη κτηνοτροφία όσο και στην 

αλιεία- χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά 

παραδοσιακές πρακτικές και τεχνικές κατασκευής, μέσω 

των δεξιοτήτων και γνώσεων που σώζονταν προφορικά, 

από γενιά σε γενιά. Σήμερα μπορεί να συναντήσει κανείς 

σε παλιά σπίτια της περιοχής παραδοσιακά αγροτικά  

 

εργαλεία, σκεύη αποθήκευσης και μαγειρικής, υφαντά και 

ενδύματα.  

Με σκοπό την αναβίωση και ανάδειξη τόσο της 

ευρύτερης περιοχής των Πρεσπών όσο και των τοπικών 

προϊόντων, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 

"διάγραμμα κύριων – δευτερευουσών αρτηριών" 

"διάγραμμα χρήσεων γης" 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ταβέρνα Αγίου Γερμανού" 

 

 

«Σχολείο Αγίου Γερμανού» 

 

 

  



 

  



Πρόκειται για μια κατοικία, που βρίσκεται στον οικισμό του 

Αγίου Γερμανού και κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου 

αι. Η κατοικία χτίζεται στον οικισμό μετά την προσάρτηση 

της περιοχής των Πρεσπών στο ελληνικό κράτος, 

περίοδος όπου παρατηρείται στην περιοχή ευημερία και 

δημογραφική αύξηση. Οι τότε ιδιοκτήτες παραμένουν 

άγνωστοι, με μόνη πληροφορία την εκκένωση της 

κατοικίας  τη δεκαετία του 1940. 

 

 

 

 
«Η κυρία Θωμαή!»  

 

Από το 1952 έως σήμερα, το σπίτι κατοικείται από την 

οικογένεια του κυρίου Δημητρίου Τσίκου. Συγκεκριμένα 

από τη δεκαετία του 1980 το σπίτι κατοικείται από τον 

Μιχαήλ Τσίκο (υιός Δημητρίου) και την γυναίκα του, 

Θωμαή. Στο σπίτι διαμένουν τα παιδιά τους και τους 

καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενούνται τα εγγόνια τους.  

 

Μοναδική ιδιότητα του κτιρίου στη διάρκεια των χρόνων 

είναι η κατοικία. Χώρους διημέρευσης συναντάμε στο 

ισόγειο και διανυκτέρευσης στον όροφο. Παλαιότερα, 

στο υπόγειο υπήρχε αποθηκευτικός χώρος, όπου 

σήμερα έχει εγκαταλειφθεί. 

 

Με το πέρασμα των χρόνων και λόγω φθορών  που έχει 

υποστεί η παραδοσιακή κατοικία κρίθηκε αναγκαία η 

συντήρηση της (π.χ. αντικατάσταση παλαιών 

κουφωμάτων, σοβάτισμα εσωτερικών τοίχων δωματίων, 

κατάργηση χαγιατιού και τοποθέτηση εσωτερικού 

ξύλινου κλιμακοστασίου). 

 
 

 

 

«Νοτιοανατολική όψη κατοικίας» 

 

 

 

 

 
«Νοτιοδυτική όψη» 

 

 

«Βορειοδυτική όψη κατοικίας» 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ο αρχικός πυρήνας της κατοικίας ανήκει στον τύπο του 

πλατυμέτωπου με χαγιάτι σε σχήμα Τ και διαβατικό IV2 

(όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα). Αργότερα 

προστέθηκαν από ένα δωμάτιο στο ισόγειο και τον 

όροφο.  

 
«κατόψεις κατοικίας (ορόφου και ισογείου) σύμφωνα με παλαιότερη 

αποτύπωση του κ. Καραδέδου» 

Παρατηρούμε την ύπαρξη του χαγιατιού, το οποίο 

καταστράφηκε σύμφωνα με τις ανάγκες κατοίκησης των 

τότε ιδιοκτητών. 

 
«τομή κατοικίας σύμφωνα με παλαιότερη αποτύπωση του κ. 

Καραδέδου» 

Η κατοικία βρίσκεται στον οικισμό του Αγίου Γερμανού, 

στην νοτιοανατολική πλευρά του και επικοινωνεί με την 

κύρια αρτηρία, η οποία διαπερνά τον οικισμό,  μέσω μιας 

δευτερεύουσας μικρού σχετικά μήκους. 

 
«διάγραμμα χωροθέτησης  κατοικίας σε σχέση με τον οικισμό» 

Η κεντρική είσοδος της κατοικίας βρίσκεται στην 

βορειοδυτική όψη, καθώς επίσης υπάρχει και μια άλλη 

είσοδος στην νοτιοδυτική πλευρά που οδηγεί σε έναν 

υπόγειο εγκαταλελειμμένο χώρο. 

Κατά την είσοδο στην κατοικία κινούμαστε σε έναν 

κεντρικό διάδρομο, εκατέρωθεν του οποίου 

οργανώνονται οι χώροι διημέρευσης και διανυκτέρευσης. 

Στο τέλος του διαδρόμου υπάρχει θύρα που οδηγεί στην 

νοτιοανατολική αυλή.  

 

«διάγραμμα κινήσεων ισογείου» 

 
«διάγραμμα κινήσεων ορόφου» 

Στον χώρο όπου σήμερα συναντάμε το διάδρομο, 

υπήρχε το χαγιάτι, το όποιο γκρεμίστηκε πριν 30 χρόνια. 

Ένα ξύλινο κλιμακοστάσιο (προσθήκη μετά το γκρέμισμα 

του χαγιατιού) μας οδηγεί στον όροφο, όπου και 

βρίσκονται οι χώροι διανυκτέρευσης. Στη βορειοδυτική και 

νοτιοδυτική όψη υπάρχουν δύο εξώστες. Πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερο τυπολογικό χαρακτηριστικό, το οποίο 

σπάνια συναντάται στα γύρω σπίτια του οικισμού. 

 
«οικία Αγίου Γερμανού» 

Σε πολλές από τις κατοικίες του οικισμού παρατηρείται 

στεγασμένος εξώστης πάνω από την κεντρική θύρα. 

Ακόμα, η ύπαρξη χαγιατιού είναι κι αυτή αρκετά 

συνηθισμένη. 

Κατά κύριο λόγο συναντάμε διώροφες κατοικίες με κήπο. 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 

Μέχρι τη δεκαετία του ’90 στην κατοικία υπήρχε χαγιάτι. 

Κατεδαφίστηκε για επέκταση του εσωτερικού χώρου για 

λειτουργικούς λόγους.  

 
«διάγραμμα μεταγενέστερων τοιχοποιών» 

 

 
«διάγραμμα αρχικού τύπου κατοικίας» 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Στην περιοχή επικρατούν  βορειοδυτικοί άνεμοι με μέση 

ετήσια ταχύτητα 3,8 kΤ. Ενώ η μέση ετήσια θερμοκρασία 

είναι 12 οC. 

 
«διάγραμμα αερισμού 1» 

 

«διάγραμμα αερισμού 2» 

 

Κατά κύριο λόγο παρουσιάζονται μικρά και πολυάριθμα 

ανοίγματα στην βορειοδυτική και νοτιοδυτική όψη ενώ 

παρατηρείται απουσία ανοιγμάτων στην νοτιοανατολική όψη. 

Τα θετικά βιοκλιματικά προτερήματα του «καλού» 

προσανατολισμού θυσιάζονται προς όφελος της μέγιστης 

αξιοποίησης της θέας. Παράλληλα, γίνεται πλήρης 

εκμετάλλευση του προσανατολισμού στη νοτιοδυτική όψη, 

όπου τοποθετείται το μεγαλύτερο ποσοστό ανοιγμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«διάγραμμα ηλιασμού» 

 

 

  



 

  



 

  



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στην βορειοδυτική όψη προβάλλεται ο διαχωρισμός της 

εσωτερικής χωρικής οργάνωσης, τόσο του ισογείου όσο 

και του ορόφου. Ειδικότερα υπάρχει νοητή οριζόντια 

γραμμή, η οποία ξεχωρίζει τα δύο πατώματα καθώς και 

τρεις κατακόρυφες γραμμές που χωρίζουν τα εσωτερικά 

δωμάτια. Εξωτερικά υπάρχει ίσος αριθμός ανοιγμάτων 

εκατέρωθεν της οριζόντιας γραμμής. Ακόμα, στον 

όροφο παρατηρείται μια σχετική συμμετρία σε ό,τι αφορά 

τα ανοίγματα των δωματίων.  

 

«άξονες βορειοδυτικής όψης» 

Στη νοτιοδυτική όψη παρατηρείται σχετική συμμετρία ως 

προς τον κεντρικό άξονα, ο οποίος διαπερνά το μέσο της 

οριζόντιας πλευράς τόσο της εξωστόθυρας, όσο και της 

θύρας που οδηγεί στο υπόγειο. Εκατέρωθεν του 

κατακόρυφου αλλά και του οριζόντιου άξονα 

παρατηρούμε συμμετρία ως προς τον αριθμό των 

ανοιγμάτων. 

 

«ανοίγματα κάτω από τον οριζόντιο άξονα» 

 
«άξονες νοτιοδυτικής όψης» 

 

«ανοίγματα πάνω από τον οριζόντιο άξονα» 

Ο εξώστης κατασκευάζεται κατά κύριο λόγο από ξύλινο 

σκελετό με προσθήκη διακοσμητικών μεταλλικών 

στοιχείων. Ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από 

τέσσερα οριζόντια δοκάρια, πάνω στα οποία 

τοποθετείται κάθετα ένα σύστημα ξύλινων επάλληλων 

δοκών. Τα κατακόρυφα στοιχεία που ενώνουν την βάση 

με την οροφή είναι κι αυτά ξύλινα στοιχεία τα οποία 

ενώνονται με παραδοσιακού γεωμετρικού μοτίβου 

μεταλλικά κάγκελα ύψους περίπου 90 εκ.  

Η οροφή πλαισιώνεται περιμετρικά από οριζόντιες ξύλινες 

σανίδες. Η τελευταία παρουσιάζει φαγώματα κυκλικού 

τόξου ως προς το κέντρο της. 

Η ξύλινη οροφή καλύπτεται από βυζαντινού τύπου 

κεραμίδια. Πρόκειται για σωληνοειδή κεραμίδια τα οποία 

είναι ιδανικά για ειδικές κατασκευές και για μέρη με μεγάλη 

κλίση, καθώς είναι ιδιαίτερα εύκολα στην τοποθέτηση 

τους. Κατασκευάζονταν έχοντας ως καλούπι τους 

γυναικείους μηρούς. Κατά την τοποθέτηση, ένα τεμάχιο 

τοποθετείται λαμβάνοντας τον ρόλο του καναλιού 

εκβολής των υδάτων (στρωτήρας), και ένα τεμάχιο τον 

ρόλο κάλυψης που οδηγεί τα ύδατα στο κανάλι 

(καλυπτήρας), εναλλάξ. 

Σε όλα τα ανοίγματα του επάνω ορόφου διατηρούνται τα 

παραδοσιακά μεταλλικού τύπου κάγκελα, ενώ το αρχικό 

κούφωμα υπέστη φθορές και αντικαταστάθηκε.   

 
«Βυζαντινά κεραμίδια» 

Όσον αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των ανοιγμάτων 

του ισογείου, το κάγκελο είναι απλούστερης μορφής και 

δεν φέρει διάκοσμο, καθώς τα ξύλινα παραδοσιακά 

κουφώματα διατηρούνται με τις όποιες αλλοιώσεις έχουν 

υποστεί στη διάρκεια των χρόνων. 

 

Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε μεγάλο ποσοστό 

των κατοικιών του οικισμού του Αγίου Γερμανού και 

γενικότερα στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική 



 
«σκίτσο» 

 
«εξώστης με μεταλλικά κάγκελα» 

Στον εξώστη της βορειοδυτικής όψης, τη θέση των 

μεταλλικών κιγκλιδωμάτων παίρνουν οι ξύλινες σανίδες. 

Ως προς τον φέροντα οργανισμό του παρατηρούνται 

εκτός από δοκάρια κάθετα στο τοίχο και αντηρίδες που 

καταλήγουν στο ανώτερο τμήμα της πόρτας της εισόδου. 

 

«κατοικία Αγίου Γερμανού» 

 
«κατοικία Αγίου Γερμανού» 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο εσωτερικό παρατηρούνται τόσο στοιχεία στην αρχική 

τους μορφή, όσο και μεταγενέστερες προσθήκες.  

Σε ό,τι αφορά τις θύρες, ιδιαίτερη μορφολογία 

παρουσιάζουν αυτές του ορόφου. Συγκεκριμένα 

αποτελούν συνδυασμό δύο τύπων: αυτή του 

ταμπλαδωτού και αυτή του καρφωτού. Οι ξύλινες σανίδες 

βάφονται σε ερυθρές αποχρώσεις.  

 
«καρφωτός τύπος θύρας» 

 

 
«ταμπλαδωτός τύπος θύρας» 

 



Στον όροφο βρίσκουμε ένα ξυλόγλυπτο ντουλάπι 

ενσωματωμένο στον τοίχο. Η ανώτερη ζώνη του φέρει 

γεωμετρικά μοτίβα, δημιουργώντας κενά στην πλάκα του 

ξύλου. Στις πόρτες του ντουλαπιού εμφανίζονται ίχνη από 

τον αρχικό καρφωτό διάκοσμο, με τη μορφή οπών πάνω 

στο ξύλο. Κάνοντας μια υπόθεση, το συγκεκριμένο 

στοιχείο χρησιμοποιούνταν ως εικονοστάσιο. 

 

«Ξυλόγλυπτο ντουλάπι» 

Στην οροφή του ίδιου χώρου υπάρχει ένας ιδιαίτερος 

τύπος οροφής. Ξύλινη αρχική ψευδοροφή από 

επάλληλες σανίδες με αρμοκαλύπτρα, η οποία φέρει 

περίτεχνη κυκλική ροζέτα (ανθός)  σε τετράγωνο πλαίσιο. 

 

 

 

«Η περίτεχνη ροζέτα!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



Οι περιμετρικοί τοίχοι, πλην τμήματος της 

νοτιοανατολικής όψης του ορόφου (ξυλόπυκτοι, αρά 

έχουμε μικτή κατασκευή) είναι κατασκευασμένοι από 

αργολιθοδομή με συνδετικό πυλοκονίαμα πάχους που 

κυμαίνεται περίπου στα 60 εκατοστά. Οι τοίχοι αυτοί 

θεμελιώνονται περίπου ένα μέτρο κάτω από το έδαφος. 

Από την στάθμη του εδάφους και ανά περίπου ένα μέτρο 

υπάρχουν ξύλινα ζωνάρια (ξυλοδεσιές), που δένονται 

μεταξύ τους με κλάπες στις ποδιές και τα πρέκια των 

παραθύρων και εκεί όπου πατάνε τα δοκάρια των 

πατωμάτων. 

 
«Εξωτερική στέγη» 

 
«Εξωτερική στέγη» 

Τα δοκάρια που συγκρατούν τα πατώματα είναι ξύλινα, 

από κορμούς δέντρων και σχεδόν απελέκητα με ενδεικτικό 

πλάτος που κυμαίνεται από 15 έως 18 εκατοστά. Κάθετα 

στα δοκάρια τοποθετούνται ξύλινες σανίδες πάχους 

περίπου 2,5 εκατοστών που θα διαμορφώσουν το τελικό 

δάπεδο. 

 

 
«Μέρος αρχικού χαγιατιού» 

Μέρος του πρώην χαγιατιού στην νοτιοανατολική όψη 

έχει αντικαταστήσει μπετονένιος εξώστης. 

 
«Ξύλινη στέγη» 

Την επικοινωνία μεταξύ του ισογείου και του ορόφου 

εξυπηρετεί μια ξύλινη σκάλα, νέα προσθήκη (στις αρχές 

της δεκαετίας του ΄90) μετά από την κατεδάφιση του 

χαγιατιού. 

Δυο τετράριχτες ξύλινες στέγες διαφορετικού μεγέθους, 

ενώνονται για να σχηματίσουν μια ενιαία. Μια σειρά από 

ξύλινα δοκάρια πλάτους περίπου 15 εκατοστών θα 

υποδεχτούν τα τριγωνικά ζευκτά της στέγης. Τα ζευκτά 

αυτά αποτελούνται από ένα  σύστημα ξύλινων στοιχείων. 

Ένα οριζόντιο ξύλο (ελκυστήρας) μέσα στο οποίο θα 

πακτωθούν τα πλευρικά ξύλα (αμείβοντες). Οι δύο 

αμείβοντες θα συναντηθούν σε ένα ψηλότερο σημείο 

μαζί με ένα κατακόρυφο ξύλο (ορθοστάτης). Μικρότερα 

διαγώνια ξύλα (αντηρίδες) θα συμβάλλουν στην στήριξη 

των αμειβόντων. Κάθετα στην επιφάνεια που ορίζουν οι 

αμείβοντες, σε μια σειρά ζευκτών, θα τοποθετηθούν οι 

ξύλινες τεγίδες και κάθετα σε αυτές το ξύλινο πέτσωμα. 

Τέλος η στέγη θα επικαλυφθεί από βυζαντινά κεραμίδια. 

 
«Εσωτερική στέγη» 

Τα κουφώματα είναι ανακαινισμένα, ξύλινα με φεγγίτη, 

πλήν αυτών του υπόγειου εγκαταλελειμμένου χώρου στα 

νοτιοδυτικά. 

 

 
«Εσωτερική στέγη» 



 

 

«σκίτσα – σκαριφήματα  στέγης» 

 

«σκίτσα – σκαριφήματα  στέγης» 

 

 

 

 

 

 

 

«σκίτσα – σκαριφήματα  στέγης» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«σκίτσα – σκαριφήματα  στέγης» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Στο κτίριο παρατηρούμε διάφορα παθολογικά στοιχεία 

αναφορικά με τα υλικά και την κατασκευή. Περιμετρικά  

του κτιρίου παρατηρούμε υγρασία στο κατώτερο τμήμα 

της αργολιθοδομής, ενώ υπάρχει μούχλα ακριβώς κάτω 

από τις απολήξεις της στέγης.  

 
«μούχλα και υγρασία στην αργολιθοδομή» 

Επιπλέον σε διάφορα σημεία της αργολιθοδομής λείπουν 

ορισμένες από τις πέτρες. Κοιτώντας την κατοικία από 

ψηλά παρατηρούμε ότι τα κεραμίδια έχουν υποστεί 

σοβαρές φθορές. Οι ξυλοδεσιές είναι σε κακή κατάσταση 

ενώ σε πολλά σημεία απουσιάζουν. Στην νοτιοανατολική 

όψη έχει προστεθεί μεταλλική λαμαρίνα για να 

συμπληρώσει τη στέγη, η οποία μάλιστα έχει υποστεί 

σημαντικές φθορές.  

 
«μούχλα – υγρασία στέγης» 

Ακόμη στη βορειοδυτική όψη μπορούμε να διακρίνουμε 

απουσία του επιχρίσματος που υπήρχε πριν. Τα ξύλα της 

πόρτας της εισόδου έχουν διαβρωθεί στο κάτω μέρος 

τους λόγω της υγρασίας. Γενικότερα, τόσο τα ξύλα των 

μπαλκονιών όσο και αυτά των κουφωμάτων έχουν 

υποστεί φθορές.  

 
«φθορές στο μπλκόνι» 

Επιπρόσθετα η καπνοδόχος που διακρίνουμε στη 

βορειοδυτική όψη έχει καεί εσωτερικά. Στην ίδια όψη 

συναντάμε ένα μπαζωμένο παράθυρο καθώς και ένα 

στο οποίο λείπει το τζάμι.  

 

 

 
«φθορές κουφωμάτων» 

Προχωρώντας στο εσωτερικό, παρατηρούμε 

προβλήματα στο δάπεδο. Στον διάδρομο του ισογείου 

υπάρχει υγρασία σε μερικά σημεία. Στο δωμάτιο του 

ισογείου βρίσκουμε ένα μπασμένο άνοιγμα μέσω του 

οποίου επικοινωνούσε αυτός ο χώρος με το διπλανό του. 

Σε αυτόν λοιπόν τον υπόγειο χώρο υπάρχει παντελής 

απουσία δαπέδου, έχουμε δηλαδή χώμα. Ακόμη η 

αργολιθοδομή έχει υποστεί ζημιές (οπές στους τοίχους 

και αρκετή διάβρωση). Τα κουφώματα σε αυτόν τον χώρο 

είναι σε εξίσου κακή κατάσταση (διαβρωμένα ξύλα με 

παράθυρα μπασμένα ή και χωρίς τζάμι).  

Τα δοκάρια της οροφής έχουν φθαρεί σε πολλά σημεία. 

Επιπλέον στον διάδρομο του επάνω ορόφου, το ξύλινο 

δάπεδο έχει διογκωθεί λόγω υγρασίας πίσω από την 

μπαλκονόπορτα, με αποτέλεσμα αυτή να μην μπορεί να 

ανοίξει σε όλο το εύρος της. Το επίχρισμα του σοβά στους 

τοίχους λείπει σε διάφορα σημεία, ενώ στο τέλος του 

διαδρόμου δεν έχουμε τοίχο άλλα μια επιφάνεια από 

νάιλον στηριζόμενη από μια ξύλινη κατασκευή. Στο 

πρώτο δωμάτιο οι ξύλινες σανίδες του δαπέδου έχουν 

φθαρεί ενώ ένα τριγωνικό του τμήμα στην νότια γωνία έχει 

επικαλυφθεί με σκυρόδεμα. Στο δεύτερο κατά σειρά 

δωμάτιο, το δάπεδο έχει υποστεί παρόμοιες ζημίες με 

αυτό του πρώτου δωματίου και επιπρόσθετα υπάρχει ένα 

φραγμένο τζάκι.  

Τα δύο μπαλκόνια του κτιρίου αποτελούνται από 

παντελώς διαβρωμένα ξύλα, κακώς τοποθετημένα, 

γεγονός που καθιστά αμφίβολη την στατική τους 

επάρκεια. 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Αξιολογικά το κτίριο διατηρείται σε μια αρκετά καλή 

κατάσταση, μπορεί δηλαδή να υποδεχτεί τις 

δραστηριότητες των ανθρώπων στο εσωτερικό του. 

Ωστόσο, οι δύο ξύλινοι εξώστες χρήζουν επισκευής 

καθώς τα ξύλα από τα οποία αποτελούνται είναι ιδιαίτερα 

φθαρμένα. Τέλος, οι μεταγενέστερες επεμβάσεις στα 

νοτιοανατολικά από σκυρόδεμα κρίνονται ασύμβατες σε 

σχέση με την υπόλοιπη κατασκευή καθώς δεν συνάδουν 

με το αρχιτεκτονικό τους ύφος. 

 

 

«διάγραμμα αξιολόγησης 1» 

 

«διάγραμμα αξιολόγησης 2» 

 

 


